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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
12ª Vara Federal de Curitiba

Avenida Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-
1678 - www.jfpr.jus.br - Email: prctb12@jfpr.jus.br

EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA Nº 5063078-55.2015.4.04.7000/PR

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CONDENADO: RENATO DE SOUZA DUQUE
ADVOGADO: TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS (OAB PR056300)
ADVOGADO: MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO (OAB PR083616)

DESPACHO/DECISÃO

1. A defesa de RENATO DE SOUZA DUQUE
peticionou, no evento 181 (reiterado nos eventos 186 e 190),
sustentando que o início da execução antecipada da pena supera a
existência de qualquer medida de prisão preventiva em seu desfavor,
pois a situação meritória do feito supera a situação cautelar. Alegou,
ainda, que o fundamento outrora utilizado para a decretação da prisão
preventiva não mais subsiste em razão da ampla postura colaborativa
adotada pelo peticionário, que englobou a devolução de valores
mantidos no exterior. Juntou precedentes do STF e STJ, e despacho do
Juízo da 13ª Vara desta Subseção. Por fim, requereu a expedição de
alvará de soltura e, de modo alternativo, ainda que a título provisório
(art. 654, § 2º, CPP), seja o executado posto em prisão domiciliar até a
superveniência de decisão definitiva sobre o tema.

O Ministério Público Federal pronunciou-se pelo
indeferimento do pedido da defesa sustentando que o simples início da
execução provisória das penas de RENATO DUQUE não possui o
condão de expressamente revogar a medida cautelar contra ele decretada
pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba e mantida tanto pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, quanto pelo Supremo Tribunal Federal,
cabendo àquele Juízo avaliar eventual pedido de revogação da medida.
Ao final, alegou: "verificando-se a existência de prisão preventiva ainda
vigente decretada pela 13ª Vara Federal de Curitiba, a qual preenche
até o presente momento os requisitos da prisão preventiva, não é o caso
de colocar o ora requerente em liberdade, devendo sua prisão ser
mantida" (evento 188).

É o relatório. Decido.
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2. Conforme já noticiado na decisão de evento 182, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, em 07/11/2019, o
julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e
54, as quais foram julgadas procedentes, firmando-se o entendimento de
que, nos termos do art. 283 do Código de Processo Penal, a execução
penal provisória, antes do esgotamento dos recursos,  é possível quando
houver sido decretada a prisão preventiva do sentenciado, nos moldes do
artigo 312 do CPP (Disponível em:
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=429359&ori=1).

Segundo consta dos autos (evento 1, INIC1, item 4.6), o
executado encontra-se preso, desde 16/03/2015, por força de prisão
preventiva decretada pelo Juízo da 13ª Vara nos autos de Pedido de
Prisão Preventiva nº 5012012-36.2015.404.7000 (evento 25), reafirmada
em sede de sentenças prolatadas nas Ações Penais nºs 5012331-
04.2015.4.04.7000/PR e 5036528-23.2015.404.7000/PR.

Na oportunidade do julgamento das apelações interpostas
nos autos das ações penais, não se verificou tenha o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região revogado expressamente a prisão cautelar
decretada pelo Juízo da 13ª Vara desta Subseção em face do executado
provisório.

Gize-se que RENATO DE SOUZA DUQUE se
encontrava preso preventivamente pelo processo nº 5012012-
36.2015.404.7000 quando o Supremo Tribunal Federal decidiu, por
unanimidade, pela manutenção da referida prisão preventiva, por
entender que os fundamentos utilizados para manter a segregação
cautelar permaneciam idôneos (STF, HC 130.106/PR, 2ª Turma, Rel.
Min. Teori Zavascki, j. 23/02/2016). O Juízo da 13ª Vara manteve a
preventiva ao prolatar as sentenças nas Ações Penais nºs 5012331-
04.2015.4.04.7000/PR e 5036528-23.2015.404.7000/PR considerando
haver indícios de que RENATO DE SOUZA DUQUE teria
movimentado suas contas no exterior após o início das investigações na
Operação Lava Jato, tentando dissipar os ativos criminosos e praticando
novos atos de lavagem, bem como indícios de que teria outras contas
secretas no exterior, tudo isso representando risco à ordem pública e à
aplicação da lei penal, razão pela qual deveria o réu responder eventual
fase recursal preso cautelarmente.

Nesse contexto, conforme destacado no parecer do
Ministério Público Federal, a análise ou nova discussão em torno da
manutenção ou revogação dos requisitos da prisão preventiva compete
ao Juízo da condenação. A AP nº 5012331-04.2015.4.04.7000/PR e a
AP nº 5036528-23.2015.404.7000/PR encontram-se atualmente em sede
recursal, no Superior Tribunal de Justiça, aguardando o julgamento dos
Recursos Especiais nºs 1.768.487/PR e 1.840.088/PR.

De outro norte, não socorre a defesa os precedentes
colacionados, porquanto, a par de se tratar de julgados anteriores à nova
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das
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medidas cautelares nas ADC's nº 43, 44 e 54, a questão debatida é
diversa.  Cuidam-se de decisões, em sede de habeas corpus, em que as
Cortes deixaram de reanalisar os fundamentos da prisão preventiva por
entenderem pela sua prejudicialidade em razão de novos títulos
executivos proferidos, situações que inexoravelmente não se igualam à
espécie.

Nesse passo, concluo que a execução provisória das penas
impostas a RENATO DE SOUZA DUQUE não se enquadra no
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
das Medidas Cautelares nas ADC's nº 43, 44 e 54, uma vez que se trata
de preso preventivamente por mais de uma ação penal, devendo a
presente execução ter seu regular prosseguimento.

Por tais razões, indefiro o pedido da defesa de eventos
181, 186 e 190.

3. Intimem-se.
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